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 همذهِ

 كيبًت ٍ حفؼ هؼئَل ثْذاؿتي حشف ػبیش ٍ پضؿكبى پشػتبساى، کِ ّؼتٌذ حمَلي داساي ثْذاؿتي خذهبتدسیبفت کٌٌذگبى  فٌَاى ثِ ثيوبساى

ایي کويتِ ثِ ًحَي هغلَة ٍ هَحش ثش الگَي هشالجت ّب تبحيشگزاس ثَدُ ٍ ثِ تَػقِ ٍ اكالح ػيبػت ّبي ٍاثؼتِ ثِ اخالق . ثبؿٌذ هي آى اص

اخالق ثبليٌي کوک هي کٌذ ٍ ّن چٌيي اسائِ هـبٍسُ ثِ تين دسهبًي رْت حل هقضالت  ثبليٌي ٍ تؼْيل آهَصؽ دسثبسُ هجبحج هغشح دس

  ربسي ثيوبسػتبى دس فشكِ حمَق پضؿكي ٍ اخاللي سا ثِ فْذُ داسد.

ئِ دٌّذگبى گشٍُ ّبي ّذف ایي سٍیكشد ؿبهل پضؿكبى، کبدس دسهبًي ٍ پشػٌل پـتيجبًي هشکض هي ثبؿذ. ٍ ثب تَرِ ثِ استجبط هتمبثل ثيوبس ثب اسا

  خذهت آهَصؽ ثِ ثيوبس دس رْت استمبء سفتبسّبي ارتوبفي هجتٌي ثش اسصؽ ّبي اخاللي ٍ دیٌي هي ثبیؼتي هَسد تَرِ لشاس گيشد.

دس   يمبتيتحم يّبُ پشٍط يثِ هٌؾَس کبسؿٌبػّوچٌيي دس ایي کويتِ ثِ ثشسػي هَضَفبت اخاللي دس پظٍّـْبي هشکض پشداختِ هي ؿَد ٍ 

خذهبت  تيفيکاسصؽ ّبي اًؼبًي ٍ الصم رْت استمبئ  ياّكبسّبسکشدُ تب  فِيٍصاست هغجَؿ اًزبم ٍؽ يپظٍّـاخاللي ٍ اّذاف  ِی ليً يساػتب

 .للت ٍ فشٍق ثذػت آٍسد يْبیوبسيث ٌِيدس صه يدسهبً

-اهكبًبت تـخيلي دسهبًي ٍ هشافبت اسصؽّبي فلَم تزشثي ٍ صهيٌِ ًحَُ اػتفبدُ هغلَة اص یبفتِّبي الصم دس ایي کويتِ رْت اسائِ سّيبفت

ثبؿذ. گشدد ٍ صهيٌِ ػبص افتوبد هتمبثل ثيي ربهقِ پضؿكي ٍ هشدم ٍ هشارقيي ثِ ثيوبسػتبى هيّبي هتقبلي اػالهي دس اهَس پضؿكي تـكيل هي

 اػٌبد ثيوبسػتبى ًگْذاسي ؿَد. كَستزلؼبت کويتِ ثبیذ دس فبیلي ثِ ًبم کويتِ فَق دسد ٍ ثِ فٌَاى

 تجلشُ: کليِ پشػٌل ثيوبسػتبى ثبیذ ثِ ًحَ همتضي اص تلويوبت غيشهحشهبًِ ٍ اسؿبدات کويتِ اخالق پضؿكي هغلـ گشدًذ.

 تجلشُ: تلويوبت ٍ تزکشات هشثَط ثِ افشاد خبف ثبیذ ثب حفؼ ؿئَى ٍ احتشاهبت ایـبى ثغَس هحشهبًِ فمظ ثِ خَدؿبى هٌقكغ گشدد. 

 ي خَاٌّذ ثَد. ّبي تـَیمي لبثل افالى فوَهرٌجِ
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 کویتِاختصاصي اّذاف 
 

 ،ساُ حل ایوٌي ثيوبس ٍ ...( 9ارشاي اػتبًذاسدّبي حمَق گيشًذگبى خذهت ) هٌـَس حمَق ثيوبس 

 اخاللي سًٍذ هشالجتْبي پضؿكي ٍ فشآیٌذّبي ربسي هشکض )ثْجَد دسد ٍ سًذ، ّضیٌِ ّبي تحويل ؿذُ ثِ ثيوبساى ٍ اخز سضبیت  ًؾبست

 ثيوبساى فَت ؿذُ، تشخيق ثب هيل ؿخلي ٍ ...( -آگبّبًِ، هشالجت اص ثيوبساى دس حبل احتضبس

 ّش دٍ ػبل یكجبس( ػبصهبًي دس ثيوبسػتبى حشفِ اي ٍ  پبیؾ اخالق(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  ،فقبليتْبي آهَصؿي ٍ تشٍیزي ؿبهل ثشگضاسي ػخٌشاًي، کبسگبُ ٍ ساًذّبي ثبليٌي، دٍسُ ّبي ثبصآهَصي ٍ رلؼبت گفتگَ هيبى پشػٌل

 اسائِ دٌّذگبى خذهبت ػالهت دس لحبػ کشدى هؼبئل اخاللي ثيوبساى ٍ ّوشاّبى رْت تَاًوٌذػبصي

 عشح اًغجبق دس توبم ٍاحذّبي ثيوبسػتبىٍ دػتَسالقول ّبي هشتجظ ثب  آیيي ًبهِ  ٍ ارشاي ثكبسگيشي 

 پيـٌْبد ساّكبسّبي ارشایي دس ًحَُ اسائِ خذهبت ػالهت اص هٌؾش اخاللي ٍ حفؼ حمَق ثيوبس 

 ًگيض )هبًٌذ اسائِ یب تَلف دسهبًْبي حوبیت حيبت ٍ...(هـبٍسُ اخاللي دس هَاسد ثحج ا 

 )افتالي ػغح اخالق پضؿكي دس ػغح کبسکٌبى ) الذاهبت ثيوبسػتبى دس خلَف اخالق پضؿكي 

 تذٍیي آیيي ًبهِ دس خلَف هحَسّبي هختلف دسگيش ثب هؼبئل اخالق 

  هغشٍحًِؾبست ثش فولكشد ًؾبم سػيذگي ثِ پيـٌْبدات ٍ اًتمبدات ٍ پيگيشي هَاسد 

 ایزبد خظ استجبعي ٍ پبػخگَیي دس صهيٌِ اهَس هشتجظ ثب اخالق پضؿكي 

  ثشسػي عشح ّبي پظٍّؾ ٍ تغبثك آى  ثب دس ًؾش گشفتي کذ ّبي اخالق پظٍّؾ 

 همبالت يٍ داٍس كيسٍؽ تحماخالق حشفِ اي ٍ  يکبسگبّْب يثشگضاس 

 اص عشیك حوبیت ٍ تَػقِ پظٍّؾ ّبي ثٌيبدي ٍ کبسثشدي   هشکض يستجِ پظٍّـ بًِيػبل استمبء 

  پشػٌل ثِ هٌبثـ  بىیداًـزَ ،يفلو ئتيافضبء ّ يدػتشػ ليتؼٍْ  اخالق پضؿكي ٌِيدس صه ياعالفبت يٍ گؼتشؽ ثبًكْب استمبء ٍ

 کيالكتشًٍ

 ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ هشثَط ثِ ایي کويتِ ٍ سفبیت کليِ دػتَسالقولْبي اثالغي اص ػَي ػبصهبى ّبي ثبالدػتي ارشا  ،آهَصؽ(

 آهَصؽ پضؿكي(

 کبسکٌبى ٍ خبًَادُ ثيوبس، ًبسضبیتي اي سیـِ تحليل آهبدُ ػبصي ٍ اسائِ گضاسؽ  
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 شي عولکرد کویتِ ّای بیوارستاًي:الذاهات جْت حفظ ٍ افسایش اثربخ

  ِآهَصؽ )دٍسُ تَريْي( رْت افضبء کويتِ ثخلَف افضبء رذیذ دس هَسد  اّذاف، ؿشح ٍؽبیف ٍ آئيي ًبهِ داخلي کويت 

  كذٍس اثالك ثشاي اًتلبة افضبء )دساًتلبة افضبء ثبیؼتي اص ٍیظگي ّبي ؿخليتي افشاد ؿشکت کٌٌذُ آگبّي کبفي داؿت تب ثتَاى

 حوشثخـي سا افضایؾ داد.(

  اسػبل رذٍل صهبًجٌذي کويتِ ّب ثشاي افضبي هحتشم ّيبت سئيؼِ رْت ثشًبهِ سیضي ثْتش 

  تقييي تشکيت، حذٍد ٍ ٍؽبیف ٍ هؼئَليت افضبء، سٍص ٍ ػبفت تـكيل ّش کويتِ )ثب ثشًبهِ سیضي هٌبػت ثِ كَستي کِ دس سًٍذ

بفت تـكيل رلؼِ هَرت اتالف ٍلت ٍ فذم ثْشُ گيشي اهَس ربسي ثيوبسػتبى اختالل ایزبد ًگشدد. فذم آگبّي افضبء کويتِ اص ػ

 اص ایي ًـؼت ٍ گشدّوبیي سا دس ثش خَاّذ داؿت(.

  .ّذایت هذثشاًِ رلؼبت ثِ عَسي کِ ّوِ افضبء پيـٌْبدات ٍ ًؾشاتـبى سا آصاداًِ ثيبى ًوبیٌذ 

 ى ثِ سیبػت ٍ توبم افضبء کويتِ یبدداؿت کليِ هلَثبت ٍ تلويوبت رلؼِ تَػظ دثيش کويتِ ٍ تٌؾين كَستزلؼبت ٍ اسػبل آ

 رْت اهضبء. 

 :پغ اص تٌؾين كَستزلؼبت ثِ عشیك ریل فول هي گشدد 

 ًگْذاسي ٍ ثبیگبًي دس صًٍكي کويتِ هشثَعِ ّوشاُ ثب هؼتٌذات الصم  -1

 کويتِ ّبي ثيوبسػتبًي( هؼئَلاسػبل كَستزلؼبت ثِ كَست فبیل الكتشًٍيک ثِ دفتش افتجبسثخـي ٍ ثْجَد کيفيت ) -2

 ًیي ٍ همررات تشکیل جلسِلَا

 کٌذ.چٌبًچِ حذالل ًلف ثِ اضبفِ یک ًفش اص کل افضب دس رلؼِ حضَس داؿتِ ثبؿٌذ رلؼِ سػويت پيذا هي -1

 کٌذ.ساع ػبفت تقييي ؿذُ، رلؼِ ؿشٍؿ ثِ کبس هي -2

 دس كَستي کِ یكي اص افضبء دس کويتِ حضَس ًذاؿتِ ثبؿٌذ، فضَ فلي الجذل ثِ ربي ایـبى حك سأي داسًذ. -3

ثبؿذ. الصم ثِ رکش اػت عجك صهبى تقييي ؿذُ رلؼِ ثِ پبیبى هي سػذ، هگش اکخشیت افضبء حذاکخش عَل صهبى ّش رلؼِ دٍ ػبفت هي -4

 رْت تزذیذ ًؾش صهبى رلؼِ هَافمت ًوبیٌذ.

ت دس كَستيكِ فضَي ثِ فٌَاى هيْوبى دس رلؼِ ؿشکت ًوبیذ دس كَستزلؼِ هشثَعِ دس ليؼت اػبهي حبضشیي ثب رکش فجبس -5

 هـخق خَاّذ ؿذ.« هيْوبى رلؼِ»

  .ثشگضاسي آى دس تبسیخ ٍ صهبى همشس اًزبم هي ؿَدرلؼِ ٍ سفبیت ثشًبهِ ّبي صهبًجٌذي  -6

 .هلَثبت ثش فْذُ دثيش کويتِ هي ثبؿذ يپيگيش -7

ساثظ رْت  هؼئَل کويتِ افتجبسثخـي هشکض ثِ فٌَاى ًوبیٌذُ گشٍُ هذیشیت ارشایي ثش حؼي اًزبم کبس ًؾبست داسد ٍ ثِ فٌَاى  -8

 تقبهل ٍ استجبعي ثب تين هذیشاى ارشایي ٍ ػبیش کويتِ فقبليت داسد.

 (.FM-28-92 )فشم ؿوبسُ حجت ًٍگبسؽ كَست رلؼبت دسفشم كَستزلؼِ -9

 ثشگضاس هي گشدد. هبّبًِایي کويتِ  -10

 لَاًیي تصَیب هصَبِ ّا

 سأي گيشي ٍ اخز ًلف ثِ اضبفِ یک سأي ثشاي تلَیت الصم اػت. -1
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 ّا ٍ تین هذیریت اجرایيتعاهل با سایر کویتًِحَُ 

 ّبي هختلف ٍ تين هذیشیت ارشایي توْيذات ریل اًذیـيذُ ؿذُ اػت:رْت تقبهل کبساتش ٍ هؤحشتش ثيي کويتِ

دثيش کيوتِ پبیؾ ٍ کيفيت کِ ّوبى هؼئَل افتجبسثخـي ٍ ثَْد کيفيت ٍ هؼئَل کويتِ ّبي هشکض، کِ فوَهبً ًمؾ هْوي دس  -

ثبؿذ. ایي ّب هيکٌذ فالٍُ ثش دثيشي کويتِ هزکَس، هؼئَل ّوبٌّگي ٍ ثشگضاسي دیگش کويتِّب ایفب هيیظ ثشگضاسي کويتِتقييي ؿشا

 خَاّذ ثَد.هَحش ّب اهش دس تقبهل ّشچِ ثْتش کويتِ

دثيش کويتِ پبیؾ ٍ  ّب،رلؼبت تين هذیشیت ارشایي ًيض ثِ فٌَاى یک کويتِ دس ًؾش گشفتِ ؿذُ ٍ دثيش آى، هؼئَل ّوبٌّگي کويتِ -

ّبي ّب تقبهل ٍ استجبط ثيي کويتِسٍد ّوپَؿبًي ایي هؼئَليتثبؿذ.اًتؾبس هيػٌزؾ کيفيت ٍ هؼئَل دفتش ثْجَد کيفيت ًيض هي

 ثيوبسػتبًي سا افضایؾ دّذ.

ّبي ثب ػبیش کويتِ اي رلؼبت تين هذیشیت ارشایي )کويتِ تين هذیشیت ارشایي( ػجت ّوضهبًي ادٍاسي ایي کويتِ هْنتَالي ّفتِ -

 ثيوبػتبًي ٍ دسًتيزِ تقبهل ثيـتش خَاّذ ؿذ.

اػبع آخشیي تغييشات اػتبًذاسدّبي ّب ثشّب دسرْت تَريِ ؿشح ٍؽبیف آىاى کويتِثشگضاسي گبسگبُ تَريْي ثشاي توبهي دثيش -

 ارشایي هذیشیت تين ثِ هلَثبت ؿذى ارشایي فذم یب ؿذى اسائِ ًتبیذ ارشایي  افتجبسثخـي

 

 ًحَُ هستٌذسازی سَابك جلسات

ّب هؼئَل دفتش ثْجَد کيفيت ثش اػبع الضاهبت افتجبس ثخـي یک فشم كَستزلؼِ اػتبًذاسد سا عشاحي کشدُ ٍ دس اختيبس توبهي دثيشاى کويتِ

دػتي ٍ خَاًب حجت  رلؼِ ثِ كَستدّذ. پغ اص اتوبم ّشرلؼِ، دثيش کويتِ هَؽف اػت هلَثبت ٍ ًكبت هَسد ًيبص سا دس فشم كَستلشاس هي

هؼتٌذات  کشدُ ٍ دس ًْبیت كَستزلؼِ سا ثِ اهضبء سیبػت ثيوبسػتبى ثشػبًذ. دثيش کويتِ کٌذ ٍ اهضبء افضبء سا دس فشم حضَس غيبة  تْيِ

اّذ داد. دس ّب تحَیل خَسٍص ثقذ اص تـكيل رلؼِ رْت تبیپ ٍ تْيِ فبیل الكتشًٍيكي ثِ هؼئَل ّوبٌّگي کويتِ 4ًَؿتِ ؿذُ سا حذاکخش تب

ػبفت دثيش کويتِ هَؽف ثِ تْيِ فبیل الكتشًٍيكي اص كَستزلؼِ خَاّذ ثَد. اص اهضبء افشاد حبضش دس رلؼِ  48كَست تحَیل هؼتٌذات ثقذ اص 

ت ّب ثبیگبًي خَاّذ ؿذ ٍ ًؼخِ اكلي دس اختيبس دثيش کويتِ خَاّذ ثَد. ٍرَد اهضبء سیبػیک ًؼخِ کپي دس دفتش هؼئَل ّوبٌّگي کويتِ

 ثبؿذ.ّب هيثيوبسػتبى دس كَستزلؼبت هؤیذ هلَثبت ٍ ضوبًت ارشایي آى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[6] 
 

 

 سِ کویتِ بیوارستاًي هفیذ ٍ هؤثرٍیژگي ّای یک جل

 

 فضبي فيضیكي هٌبػت -1

 اعالؿ افضبء اص تبسیخ، ػبفت تـكيل ٍ دػتَس کبس رلؼِ -2

 حضَس ثِ هَلـ افضبء -3

 هضثَسآگبّي افضبء ثِ ؿشح ٍؽبیف خَد ٍ ًمؾ کويتِ  -4

 حضَس کبسؿٌبػبى هتخلق ٍ آگبُ ثِ هؼبئل هغشٍحِ دس کويتِ -5

 فشاّن ًوَدى فشكت اؽْبس ًؾش ثشاي ّوِ افضبء -6

 حجت اؽْبسات کبسؿٌبػي تَػظ دثيش ثِ كَست ربهـ ٍ کبهل دس كَستزلؼِ -7

 روـ ثٌذي ٍ ًتيزِ گيشي هجبحج ربسي کويتِ -8

 سئيغ رلؼِ دس كَست اًحشاف اص دػتَس کبس ارتٌبة اص عشح هجبحج فشفي ٍ حبؿيِ اي ٍ ّذایت رلؼِ تَػظ -9

 پيگيشي ٍ ارشاي هلَثبت تأیيذ ؿذُ ثش اػبع تلويوبت ٍ ًؾشات کبسؿٌبػي افضبء -10

 تـكيل رلؼبت خبسد اص ثشًبهِ رْت پيگيشي هَاسد خبف -11

 ّذایت هَضَفبت خبسد اص هحذٍدُ کويتِ تَػظ سیبػت رلؼِ ٍ پيـٌْبد هَاسد ثِ کويتِ هشثَعِ -12

 ٍ هـخق کشدى ًمؾ ٍ تكبليف افضبء ػبصهبًذّبي رلؼِ -13

 ّذایت هجبحج ربسي رلؼِ تَػظ سیبػت رلؼِ -14

 هذ ًؾش لشاس دادى اّذاف فبلي ػبصهبى ثِ فٌَاى ّذف ًْبیي توبم فقبليت ّب دس کويتِ ّب -15

 احؼبع سضبیت افضبء اص ًمؾ ٍ حضَس خَد ٍ دیگشاى -16

 افتجبسثخـيحضَس فقبالًِ پضؿكبى  ٍ هؼئَل یب کبسؿٌبع  -17

 ِ دػتَسالقول ّب ٍ ثخؾ ًبهِ ّبي ثبالدػتي دس کليِ رلؼبت سفبیت کلي -18
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 شرح ٍظایف کلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هـبسکت فقبل دس ثحج کبسؿٌبػي 

  اسائِ ثحج سػب ٍ ربهـ هؤحش ٍ گَیب 

  پشّيض اص خشٍد دػتَس کبس ٍ هغبلت ربًجي ٍ حبؿيِ اي غيش هشتجظ ثب هَضَؿ 

  ِهؼبفذت ٍ ّوكبسي ثب سئيغ ٍ دثيش رلؼ 

  ثشاػبع دػتَس رلؼِ اًزبم هغبلقبت الصم رْت اؽْبس ًؾش کبسؿٌبػي 

  دس كَست ثشٍص پيـبهذ ٍ ّش گًَِ حَادث احتوبلي، اعالؿ فذم حضَس خَد دس رلؼِ ثِ دثيش

   رلؼِ هشثَعِ

شرح ٍظایف            -9

اعضاء كويتِ    

 تالؽ هذثشاًِ رْت هـبسکت ّوِ افضبء 

  ِّذایت  رلؼِ ثب دس ًؾش گشفتي  دػتَس کبس  رلؼ 

  ُتلوين گيشي هٌبػت ٍ ػشیـ ثشاي هَاسد غيش هٌتؾش 

  اص دثيش رلؼِ روـ ثٌذي هغبلت هغشح ؿذُ ٍ پيگيشي هلَثبت 

  تقبهل فبدالًِ ثب کليِ افضبء 

  پشّيض اص خَد هحَسي 

 

شرح ٍظایف             -7

 ریاست كويتِ 

  پيگيشي ٍ یبدآٍسي صهبى تـكيل رلؼبت عجك ثشًبهِ صهبًجٌذي 

  تٌؾين دػتَس کبس رلؼبت ٍ كَستزلؼبت 

  ٍاسایِ گضاسؽ  ثِ سئيغ ٍ افضبي کويتِ پيگيشي ارشاي هلَثبت 

  کٌتشل عَل هذت صهبى رلؼبت  –حضَس ٍ غيبة افشاد 

  ِهؼبفذت ٍ ّوكبسي ثب سئيغ رلؼ 

 ثشگضاسي دٍسُ تَريْي رْت افضبء رذیذالَسٍد ٍ ًگْذاسي هؼتٌذات 

  حفؼ ٍ ًگْذاسي كَستزلؼبت 

  اسػبل كَستزلؼبت ثِ کويتِ ثْجَد کيفيت  

 

      شرح ٍظایف      -8

دبير كويتِ    
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 اعضای کویتِ :

 سئيغ هشکض )سئيغ کويتِ( .1

 (/ دثيش کويتِ) ربًـيي سئيغ کويتِ يهقبٍى پظٍّـ .2

  / پظٍّـگشهقبٍى آهَصؿي .3

 / پظٍّـگشدسهبى هقبٍى .4

 دثيش کويتِربًـيي / هتخلق اخالق .5

 اپيذهيَلَطیؼت .6

 حمَق داى .7

 ًوبیٌذُ ربهقِ .8

 سٍحبًي  .9

 کبسؿٌبع کويتِ .10

 هؼئَل افتجبسثخـي .11

 

 ثميِ افشاد اص گشٍّْبي دسهبًي هشکض، ثٌب ثِ ضشٍست ٍ ثِ فٌَاى فضَ هْوبى دس رلؼبت دفَت هي ؿًَذ. 

 

 

  اخالق پسشکي ٍ رفتارحرفِ ایپایش عولکرد کویتِ 

دثيش کويتِ هَؽف اػت دس پبیبى ّش ػِ هبُ آهبس هلَثبت کويتِ ّبي تـكيل یبفتِ ٍ هذاخالت اًزبم ؿذُ یب ًـذُ )تقذاد هلَثبت ارشا ؿذُ، 

داؿتِ ثبؿذ کِ هؼتٌذات  تقذاد هلَثبت حزف ؿذُ ٍ تقذاد هلَثبت دس دػتَس کبس( سا ثِ هؼئَل کويتِ ّبي ثيوبسػتبًي افالم ًوبیذ ٍ دس ًؾش

 هشثَعِ هي ثبیؼت دس دفتشافتجبسثخـي ٍ ثْجَد کيفيت حفؼ ؿًَذ.
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 ًوًَِ فرم خام صَرتجلسِ کویتِ ّای بیوارستاًي

       صىرتجلسه كميته :

    انم رئيس جلسه :

 انم دبير جلسه : 

 اترخي ربگزاري جلسه :

 زمان  ربگزاري جلسه :

  جلسه :دستىر 

  مطرح شده مىضىعاتخالهص 

 زمان پایان زمان شروع مسئىل پيگيري  مصىبات جلسه وتعييه مسئىل پيگيري :

 

 

   

  دستىر جلسه بعدي

 

  حاضريه جلسه :

  غايب یا غايبيه جلسه :
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 چارت کویتِ ّای بیوارستاى هرکس

 

 

 

 

 

 

 

 

 


